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Hi t i k  d tHistoriska data
• Mata in äldre data
• Tar fram analyser

– Äldre data och långa tidsserier
• Tillgängliggöra för olika användare



1923-1929
Allt är inmatat!Allt är inmatat!

• 1923-1929



Tillgängliggör äldre data för
miljöanalys och forskning

• I databaser 2004-2012
• Rättning/Kvalitet1923-1929

• Inmatning pågår1938-1952 Inmatning pågår1938 1952

• I databaser1953-

Samarbete med 
Skogsstyrelsen och 
A b t fö dliArbetsförmedlingen
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Visualisering av länsvis statistik från 
Riksskogstaxeringen 1926-2008 i Sverige eXplorerRiksskogstaxeringen 1926-2008 i Sverige eXplorer



“Rosling gör statistik
till spännande

åunderhållning “

” professor i internationell hälsa 
gör FN-statistik begriplig” 

” Det rockar fett, skulle man 
kunna säga”

http://www.gapminder.org

http://www.ted.com/talks/hans roslingttp // ted co /ta s/ a s_ os g
_at_state.html



http://www.ncomva.se/apps/ex/swe/alt.html#story=0





Visualisering - nästa steg?g g
• Mer data från Riksskogstaxeringen i Sverige eXplorer

1953 idag fler variabler än 1926 idag– 1953-idag - fler variabler än 1926-idag
– 1983-idag - ännu fler

Idag 2050 Framåtsyftande prognoser (Heureka)– Idag-2050  Framåtsyftande prognoser (Heureka)
• Andra typer av skogliga data

Skogsstatistisk årsbok jordbruksstatistik jakt och vilt– Skogsstatistisk årsbok, jordbruksstatistik, jakt och vilt

• Andra gränssnitt
– Excel Power pivot– Excel Power pivot



Att jämföra äpplen med päron?
Många saker har ändrats under 90 år
– Statistisk designg
– Storlek på provytor
– Definitioner
– Inventeringsmetoder
– Volymfunktioner
– ……



Skyddad areal ingick ej i inventeringen före 2003

Analysen omfattar areal utanför 
nationalparker/naturreservatnationalparker/naturreservat



H i i blHarmoniseringsproblem

Död ved/Hård död ved

1923 19931923-1993
”Döda träd lämpliga som brännved”
~ Hård död ved” 10 cm Hård död ved  10 cm

Från xxxx ”Varaktigt nedböjda” 5 cm

1994-
Alla döda träd >10 cm DBH



Skogshistorier från Riksskogstaxeringeng g g

Bild• Bilder
• Kartor
• TrenderTrender
• Lättillgängliga texter





Fler små aspar nära jordbruksmark 





Miljömålsvariabler baserat på Riksskogstaxeringen

Uppföljning av miljötillståndet i skog 
baserat på Riksskogstaxeringen
Nio länsstyrelser och Skogsstyrelsen harNio länsstyrelser och Skogsstyrelsen har 
tillsammans med Riksskogstaxeringen
(SLU) tagit fram statistik om miljötillståndet 
i länens skogar.
Uppföljning av biologisk mångfald med 
data från Riksskogstaxeringen
Rapporten redovisar resultatet av ett pp
samarbete mellan SLU (Artdatabanken 
och Riksskogstaxeringen, Länsstyrelsen i 
Jämtland och Skogsstyrelsen

Komplettera med långa 
tidsserier!tidsserier!



Vetenskapsrådet 
RINFI Infrastruktur för forskningRINFI - Infrastruktur för forskning

FältinventeringInmatning

1953-1972

1973-1982

1938-1952

1923-1929 

1983-idag1983 idag

Metadata

Harmoniserade

Webb

Harmoniserade 
data

ECDS
Webb –
serviceSvenska LifeWatch

Geodata.se



Projektexempel
• Eklandskapet, Östergötland

– Johan Bergstedt, SLU och LiU.

• Årsringar och klimat
• Håkan Grudd, SU

• Skogsägande
– Staffan Granér, Ekon. historia. GU 



Skogsbruket och skogens fåglar

Skogsbruket och skogens fåglar
En rapport från Naturvårdsverket om 
nationella och regionala trender i Sverige 
med fokus på perioden 1998-2010



Metadata Fältinstruktioner som Metadata – Fältinstruktioner som 
sökbara PDF-er



1926 1955 1985 2008

Andel äldre skog >160 år
%

Andel äldre skog >160 år
Preliminära analyser  Axelsson et al
www.slu.se/historiskadata



Kartorna framställs genom interpolering
1923-1929  
Länsvis inventering
4313 st transekter (2 km x 10 m)

2003-2007 
5-årigt stickprov 
1231 trakter (10 eller 12 ytor/trakt)4313 st transekter (2 km x 10 m) 1231 trakter (10 eller 12 ytor/trakt)



1923 1953-57

Virkesförråd gran, Kronobergs län
Underlag till forskningsprojekt Future Forest
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Interpolerade kartor
= Illustration

Skattningar med variabel rutstorlek
= Statistiskt korrekt – men höga medelfel! Illustration g

Volym per hektar 
produktiv skogsmark 
2006-20102006 2010

>20 provytor

Leverans till geodataportalen.se under 2013



2 km2 km

Information i olika skalor
2 km segment
L d k l t/B tå dLandskapselement/Bestånd

1 km



Li j k i d t f å Rik k t iLinjekorsningsdata från Riksskogstaxeringen
Skoglig information från Häradsekonomiska kartan

Hallands län 1920-talet

1 km



Visualiserat landskap 1913 
Fäbodliden, Västerbotten

Samma landskap 1997

Uppgifter från Riksskogstaxeringen 1923-
1929-talet stöd vid datorbaserad visualisering



B äll k ädd dd l hBeställ skräddarsydda analyser och 
utplock från Riksskogstaxeringenp g g

• Ju längre tidsserie – destu svårare/dyrare att ta fram analyserg y y
– 1983-idag enkelt/billigt

• Förbered dig innan beställning
• Besök Riksskogstaxeringens hemsida, titta i Skogsdata och 

befintliga rapporter.
• Diskutera med Riksskogstaxeringens personalDiskutera med Riksskogstaxeringens personal
• Data är gratis – arbetstid faktureras per timme.



• Nyhetsbrev om historiska dataNyhetsbrev om historiska data 
– Skickas till deltagare vid seminariet

• Tävling - skicka in din egen skogshistoria.
– Vinn en atlas ”Jord och skogsbrukets historia”g



Tack till alla fältinventerare!



Besök våra hemsidor

www.slu.se/skogshistorier
/www.slu.se/historiskadata

www.slu.se/historiskadata/visualiserinwww.slu.se/historiskadata/visualiserin
www.slu.se/riksskogstaxeringen


